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Van de Voorzitter – Job Schouten 
  
Een nieuwe voorzitter, een nieuw geluid. 
 

“Een nieuwe lente, een nieuw geluid” is misschien wel één van 
de meest geciteerde regels uit de Nederlandse poëzie, namelijk 
uit ‘Mei’ van Herman Gorter en in allerlei (mis)vormingen al te 
vaak misbruikt in reclame slogans, dus deze variant kan er ook 
nog wel bij. 
De vraag is alleen of ik als nieuwe voorzitter ook een nieuw 
geluid zal voortbrengen, en ik kan u bij deze meteen 
geruststellen of misschien wel teleurstellen, mijn antwoord zal 
ontkennend zijn. De verpakking zal misschien verschillen van 
die van Marcel Manshanden, uiteindelijk ben ik een andere 
persoonlijkheid, maar de inhoud zal hetzelfde blijven.  
In een aantal stormachtige en soms moeilijke situaties in het 
verleden bleken Marcel en ik in feite altijd op één lijn te zitten, 
waarbij ons uitgangspunt altijd is geweest, dat het 
bestuursbeleid slechts één belang mag dienen en dat is het 
belang van de vereniging. 
Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering heb ik al te 
kennen gegeven dat ik het vertrek van Marcel Manshanden als 

voorzitter van TVDZ ten zeerste betreur. Marcel heeft echter bij diverse gelegenheden te kennen 
gegeven dat hij het voorzitterschap in de huidige situatie niet meer kan combineren met zijn 
dagelijkse werkzaamheden, dus hebben wij allen zijn beslissing te respecteren. Verder is hij natuurlijk 
niet voor TVDZ verloren, hij is gewoon lid gebleven en vertegenwoordigt TVDZ nog steeds op het 
sportieve vlak als teamgenoot in de diverse KNLTB competities.  
  
Bij mijn aantreden als voorzitter heb ik me niet gerealiseerd dat 2009 een heel speciaal jaar is. Maar 
wie anders dan Winny Gontha wees mij erop dat 2009 een jubileumjaar is. Dit jaar bestaat TVDZ 
namelijk 25 jaar! Ondanks de huidige recessie kunnen we dit natuurlijk niet ongemerkt laten 
passeren. We openen het zomerseizoen op zondag 29 maart daarom met een Open Dag (introducé 
toernooi) waarop alle leden welkom zijn met hun partners, vrienden en vriendinnen; ofwel ook niet-
leden in de leeftijdsgroep van acht tot tachtig (iets jonger en ouder mag ook) zijn op deze dag van 
harte welkom. Na het nuttigen van een drankje en een hapje kan iedereen meedoen aan een wilde 
mix, en degenen die zich daaraan niet meteen willen wagen, kunnen die middag gratis lessen volgen 
bij één van onze trainers.  
 
Het grote gebeuren van dit Jubileumjaar zal echter plaatsvinden op zaterdag 20 juni; ik kan een ieder 
dan ook aanraden om deze datum alvast te noteren. Aan de invulling van het programma voor dit 
evenement wordt nog gewerkt. We houden u hierover op de hoogte via onze website en het 
mededelingenbord.  
Ook in een ander opzicht wordt 2009 een memorabel jaar: oud-voorzitter en oprichter van deze 
vereniging Winny Gontha neemt voorgoed afscheid van TVDZ, met ingang van dit jaar heeft zij haar 
PR functie, die zij na haar voorzitterschap met grote verve heeft vervuld, definitief neergelegd en is zij 
eveneens uit de redactie van ACE getreden. Haar gezondheid heeft haar hierbij parten gespeeld, 
maar vooral ook haar besluit om Diemen te verlaten en zich te gaan vestigen in een Indische 
woongemeenschap in Haarlem. 
Natuurlijk laten we Winny niet ongemerkt vertrekken, het Jubileumfeest op 20 juni is een mooie 
gelegenheid om Winny nog een keer in het zonnetje te zetten. Nadere details volgens nog, dus ook 
hier geldt: lees regelmatig de berichten op het mededelingenbord en op onze website: TVDZ-Nieuws. 
 
Kortom, we gaan er het komende jaar, ondanks de economische crisis, iets leuks van maken. 
Tijdens de Nieuwjaarsborrel heb ik al gezegd dat wij elkaar geen recessie moeten aanpraten en dat 
wij de negatieve beeldvorming van TVDZ moeten doorbreken. Als voorzitter van deze vereniging ben 
ik namelijk nog steeds overtuigd van het bestaanrecht van TVDZ en ik zal er, samen met de andere 
bestuurs- en commissieleden, alles aandoen om haar toekomst zeker te stellen.  
 
Job Schouten - Voorzitter TVDZ 
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Bestuur:  
- Job Schouten (voorzitter) – Tel: (020) 69 95 582 - voorzitter@tvdz.nl
- Niels Honcoop (penningmeester) - Tel: (020) 699 87 15 - penningmeester@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 - ledenadministratie@tvdz.nl
- Godfried van den Wittenboer (secretaris) - secretaris@tvdz.nl
- Vacature (promotie & advertentie acquisitie) 
 
Activiteiten-Commissie:  
- Dolly Andries (voorzitter) – Tel: (020) 69 91 770 
- Lia Houthuijzen 
 
Toernooi-Commissie: - toernooicommissie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth – (Verenigingscompetitieleider) - Tel: (020) 699 17 55 
- Job Schouten 
 
Jeugd-Commissie: - jeugdcommissie@tvdz.nl
- Fred Groen (voorzitter) - Tel: (075) 61 25 209 - Mobiel Tel: (06) 55 824 186 
- Janny de Boer 
- Donna Reestman 
- Ruben Smit 
- Job Schouten 
 
Redactie-Commissie ACE: - aceredactie@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
- Godfried van den Wittenboer 
- Jaap Reijnoudt 
- Vacature 
 
Webmaster Website- www.tvdz.nl: - webmaster@tvdz.nl
- Hans de Jong - Tel: (020) 69 53 710 
 
Ledenadministratie: - ledenadministratie@tvdz.nl
- Chris Heuckeroth - (ledenadministratie) - Tel: (020) 699 17 55 
 
Kascommissie: 
- Fred Hart, Dolly Andries, Wim van den Haak (reserve) 
 
Sportraadvertegenwoordiger: 
- Niels Honcoop 
 
Barbeheerder: 
- Gerard Terwey - Tel: (020) 60 01 857 
 
Baanbeheerder: 
- Theo Nieuwenhuizen 
 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail:  tennislessen@tvdz.nl
Trainers: 
- Fred Groen - Tel: (075) 6125209 - Mobiel Tel: (06) 55824186 - fred-groen@planet.nl
- Roderik Bratianu – Mobiel Tel: (06) 42527372- ro.bratianu@gmail.com
 
Ereleden: 
- Janny van Diemen-Bruin †, Winny Gontha-Lucardie, Fred Groen 
- Yvonne Kosterman, Siegfried Pengel, Wim van den Haak, Jaap Reijnoudt 
 
Leden van verdienste:  
- Ton de Jonge, Gerard Kosterman, Ed van den Broek 
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Mededelingen Bestuur – Tennis Nonstop 
 
Elk jaar melden zich landelijk rond de 90.000 nieuwe leden bij een tennisvereniging, waarvan 52.000 
korter dan twee jaar lid blijven, ofwel ruim 57% haakt binnen twee jaar af. Verder is er een landelijke 
trend dat starters, mensen die nog nooit hebben getennist, dus meest jongeren, er binnen drie jaar 
mee stoppen. Alles bij elkaar betekent dit dat er landelijk gezien bij de verenigingen een uitstroom van 
leden plaatsvindt van rond de 13% per jaar.  
Deze ernstige ontwikkeling was voor de KNLTB een reden om de workshop Tennis Nonstop te 
organiseren om na te gaan hoe verenigingen hun leden, en in het bijzonder de starters, voor een 
langere termijn aan zich kunnen binden. 
Bestuurslid Chris en ondergetekende zijn naar deze workshop geweest en hoewel we er minder van 
verwachtten, we moeten beiden erkennen, dat deze zeer nuttig is geweest en ons een aantal 
praktische tips heeft opgeleverd. Ook heeft het ons geleerd dat de situatie van TVDZ lang niet zo 
ernstig is als wij wel eens denken, zeker als je hoort van een vereniging met 10 tennisbanen en een 
ledenbestand van nog geen 600.  
 
Tijdens deze workshop werden vijf thema’s behandeld:  

- Ontmoeten: wat doet een vereniging voor haar nieuwe leden, zodat deze zich snel vertrouwd 
voelen binnen de vereniging, etc.; 

- Leren: kunnen starters bijvoorbeeld op korte termijn tennislessen volgen en wordt er door de 
trainers een lesplan opgesteld met concrete doelstellingen;  

- Fit voelen: is er in de kantine een gezond voedingsaanbod; 
- Binden: kent het bestuur de wensen en behoeften van zijn starters; bestaat er een 

relatiebeheerprogramma (bijv. welk beroep een lid heeft, of bij welk bedrijf een lid werkzaam 
is);  

- Spelen: houdt de trainer rekening met voorkeursdagen en –tijden van zijn leden, etc.  
 
Aan de hand van deze vragen werd een enquête afgewerkt, waarvan de uitkomst aangaf aan welke 
punten een vereniging meer aandacht zou moeten besteden in haar beleid voor het behoud van 
nieuwe leden.  
Wij zullen deze enquête ook aan de overige bestuursleden en commissieleden voorleggen, om ons 
beleid aan de hand van deze uitslagen nader bij te stellen. In ieder geval willen wij het komende 
seizoen extra aandacht besteden aan de volgende punten: ontmoeten, binden en spelen. Wat betreft 
‘ontmoeten’ en ‘binden’ kan vooral de wilde mix op de dinsdagavond en die op de maandag-, 
woensdag- en vrijdagochtenden een belangrijke rol vervullen.  
 
Job Schouten. 
 

Mededelingen Bestuur – Sponsoring 
 
Begin dit jaar zijn de afgebroken gesprekken met 
De Hypotheker hervat en hebben uiteindelijk een 
heel gunstig verloop gehad. Het zal duidelijk zijn 
dat in deze tijden bedrijven en instellingen zoals 
De Hypotheker niet zo gemakkelijk meer met hun 
geld rondstrooien en wij zijn dan ook meer dan 
tevreden dat De Hypotheker zijn sponsorschap 
alsnog voor drie jaar gaat verlengen. 

Verder heeft De Hypotheker de toezegging gedaan om daarnaast ook speciale evenementen als het 
Jubileumfeest op zaterdag 20 juni te ondersteunen. Over een aantal punten zijn we nog in 
onderhandeling, zodat we niet teveel in details kunnen treden. 
Tot slot heeft De Hypotheker het aanbod gedaan dat als een lid van TVDZ zich door de Hypotheker 
laat adviseren, TVDZ een sponsorbonus ontvangt van € 100,00 per afgesloten transactie. Formulieren 
hiervoor zijn eerdaags verkrijgbaar in het clubhuis. 
 
Job Schouten. 
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Mededelingen Penningmeester – Contributie 2009 
 
Beste Leden, 
 
Er is eind vorig jaar binnen TVDZ veel gesproken over de veranderingen van het boekjaar en van het 
contributiejaar. In de Bijzondere Algemene Ledenvergadering van 2 december 2008 zijn beide 
veranderingen door de Leden aangenomen en kunnen in de komende tijd worden ingevoerd. 
 
Waarom deze veranderingen? 
 
De ene wijziging heeft met de andere wijziging te maken. Het begon met het feit dat de KNLTB de 
peildatum voor haar Leden vervroegde van eind april naar eind januari. Hierdoor werden verenigingen 
verplicht eind januari door te geven aan de KNLTB hoeveel leden zij hadden en werd de afdracht 
bepaald. Om geen financieel risico te lopen moesten de leden hierdoor voor eind januari aangeven of 
zij wilden opzeggen.  
Om deze keus goed te kunnen maken moet een Lid wel weten hoe hoog de contributie voor dat jaar 
zou bedragen. Daarom werd de Algemene Leden Vergadering (ALV), waar de contributie door de 
Leden vastgesteld wordt, vervroegd naar november / december. 
In de ALV worden ook de jaarcijfers en balans besproken en wordt tevens de begroting voor het 
komende jaar vastgesteld. Jaarcijfers kan je alleen bespreken als het jaar ook financieel afgesloten is. 
Daarom is dat 30 september 2008 geworden, ons eerste gebroken boekjaar. Het boekjaar heeft 
daardoor in plaats van normaal 12 maanden, alleen dit jaar 9 maanden geduurd. Het volgende 
boekjaar duurt weer gewoon 12 maanden en loopt van 1 oktober 2008 tot en met 30 september 2009. 
 
Het contributiejaar moest door het verschuiven van het boekjaar ook verschuiven. Het contributiejaar 
liep vroeger van 1 april tot en met 31 maart van het volgende jaar. Het contributiejaar wordt komende 
periode éénmalig ook 9 maanden, namelijk van 1 april 2009 tot en met 31 december 2009. Daarna 
wordt het contributiejaar weer telkens 12 maanden, vanaf 1 januari 2010. 
 
Het contributiejaar al dit jaar laten ingaan vanaf 1 januari 2009 kon niet, omdat de bestaande leden tot 
en met 31 maart 2009 al hebben betaald. Voor nieuwe leden is het contributiejaar gelijk aan het 
kalenderjaar van 2009, dus van 1 januari t/m 31 december 2009.  
Het contributiejaar is alleen nu 9 maanden, hetgeen zich ook éénmalig vertaald in een verlaagde 
contributie. 
 
In verband met de renovatie in het afgelopen jaar van het clubhuis, is de Algemene Ledenvergadering 
akkoord gegaan met een éénmalige bijdrage van alle leden. Deze bijdrage van 15.00 euro geldt voor 
alle leden, inclusief ereleden, leden van verdienste en bestuursleden (met uitzondering van jeugd en 
studentenleden), Voor senior winterleden is de bijdrage vastgesteld op 7,50 euro.  
De bijdrage voor de renovatie is éénmalig, maar geldt voor drie jaar. Dit laatste om te voorkomen dat 
leden via slimmigheid onder de bijdrage uit proberen te komen. 
 
De contributie per 1 april 2009 t/m 31 december 2009 voor bestaande leden, inclusief bovenvermeld 
éénmalige bijdrage, is als volgt vastgesteld: 
                      Via Incasso: 
Jaarlidmaatschap volwassenen    € 162,25  € 151,25 
Jeugdleden (tot 18 jaar)     €   89,50  €   78,50 
Studenten lidmaatschap (18-25 jaar)   € 111,25  € 100,25 
Dagleden*      € 134,50  € 123,50 
55+       €   97,00  €   86,00 
Donateurs       €   43,75  €   32,75 
 
De incassokorting voor jaarleden is eenmalig aangepast op € 11,- i.v.m. verkorte contributieperiode. 
 
 
(vervolg contributie op de volgende pagina)

 6 



Voor winterleden blijft de contributieperiode ongewijzigd en is voor de periode van 1 oktober 2009 t/m 
31 maart 2010 de contributie, inclusief de éénmalige bijdrage van € 7,50, als volgt vastgesteld: 
 
          Via Incasso: 
Winterleden volwassenen    €   97,50  €   82,50 
Winterleden volwassenen met KNLTB pas  € 117,50  € 102,50  
Winterjeugdleden      €   80,00  €   65,00 
 
Nieuwe leden TVDZ. 
Voor nieuwe winterleden gelden dezelfde tarieven, minus de éénmalige bijdrage bij de senior leden 
van € 7,50. 
 
Voor het volledige lidmaatschap over de periode van 1 januari t/m 31 december 2009 is de 
contributie voor nieuwe leden als volgt vastgesteld: 
 
          Via Incasso: 
Jaarlidmaatschap volwassenen    € 193,00  € 178,00 
Jeugdleden (tot 18 jaar)     € 116,00  € 101,00 
Studenten lidmaatschap (18-25 jaar)   € 145,00  € 130,00 
Dagleden*      € 156,00  € 141,00 
Inschrijfgeld: 7,50.  
 
* Dagleden mogen alleen tennissen op maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur. 
 
Wijziging van de peildatum van de KNLTB betekent tevens dat opzegging van het lidmaatschap vóór 
15 januari schriftelijk of per e-mail aan de secretaris of ledenadministratie moet plaatsvinden; 
winterleden dienen vóór 15 september schriftelijk of per e-mail hun lidmaatschap op te zeggen. 
 
Niels Honcoop - Penningmeester TVDZ  
 
 

Mededelingen Ledenadministratie 
 
 
Ophaaldagen voor de nieuwe KNLTB-PASJES en het COMPETITIE PAKKET: 
 
Op dinsdag 24 maart zijn de competitie bescheiden vanaf 20.00 uur op te halen in het club gebouw 
tevens kunnen dan de nieuwe KNLTB-pasjes worden afgehaald. 
 
Op zondag 29 maart is er een introductietoernooi dan is het nogmaals mogelijk om vanaf 12.00 uur 
de competitie bescheiden en/of KNLTB-pasjes op te halen totdat het toernooi is afgelopen. 
 
Chris Heuckeroth 
 
 

Mededelingen Webmaster 
 
Een aantal e-mailadressen van TVDZ zijn onlangs gewijzigd op verzoek van het TVDZ bestuur.  
 
De wijzigingen komen voort uit de wens dat ieder bestuurslid aanspreekbaar moet zijn voor de leden 
via een eigen e-mailadres. Deze wens is nu gerealiseerd. Het e-mail adres bestuur@tvdz.nl is 
daarmee vervallen, alsook het algemene e-mailadres info@tvdz.nl
Ook de diverse commissies hebben een eigen emailadres gekregen (voor zover dat mogelijk was). 
Het aanmelden voor tennislessen is nu ook mogelijk via een apart e-mailadres: tennislessen@tvdz.nl
 
Alle nieuwe en al bestaande emailadressen van onze club kun je vinden op pagina 4 van deze ACE 
en uiteraard op onze website: www.tvdz.nl
 
Hans de Jong - Webmaster
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25 Jaar TVDZ - Introducé Toernooi 
 

 

 
 

 
 

ORGANISEREN WIJ EEN OPEN DAG MET 
 

 
 
 
U bent van harte uitgenodigd om kennis te komen maken met onze vereniging. 
Vanaf 14.00 tot 16.00 uur zullen onze tennisleraren aanwezig zijn om u de eerste beginselen 
van de tennissport bij te brengen. 
 
Het zal een feestelijke dag worden en wij omlijsten deze dag met een gezellig muziekje, een 
lekker hapje en u wordt ontvangen met koffie en gebak.  
 
Mocht u besluiten om op deze dag meteen lid te worden van onze vereniging dan hoeft u geen 
inschrijfgeld te betalen.  
 
Als u het tennissen al onder de knie hebt, dan kunt u zich ook inschrijven voor het Wilde Mix 
toernooi dat ook op deze dag georganiseerd gaat worden. 
 
Dus kom en zegt het voort, neem uw buren, familie, kennissen en collega’s ook mee. Wij 
zorgen voor al het materiaal. U hoeft alleen voor tennisschoenen te zorgen. 
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Van de Redactie – Hans de Jong 
 
Normaal gesproken staat hier een redactioneel verhaal van Winny Gontha-Lucardie.  
Dit is nu niet een stukje van Winny, maar over Winny. Hoezo?  
Winny heeft aangegeven dat zij het na 25 jaar wel welletjes vind met al haar activiteiten voor de club 
en dat zij haar rol als voorzitter van de redactiecommissie aan mij wil overdragen. 
 

Daarmee staat deze eerste ACE van 2009 geheel in het teken van het 25 
jarig jubileum van TVDZ, evenals de vrouw die aan de wieg heeft gestaan van 
deze tennisvereniging, en er 25 jaar actief bij betrokken is geweest: Winny 
Gontha-Lucardie. (zie foto hiernaast, nu zonder bril) 
 
Zij is een van de oprichters van TVDZ en wordt door velen beschouwd als de 
“moederkloek” van deze tennisvereniging. Jarenlang was zij in de rol van 
(vice)-voorzitter een drijvende kracht achter de club. Als er iets georganiseerd 

moest worden, dan wist ze precies welke mensen zij hiervoor moest benaderen. Vele mensen werden 
door haar op een of andere (slinkse) wijze “gestrikt” om iets voor “haar” clubje te doen. Dat kon zij als 
geen ander. Waren er te weinig aanmeldingen voor een tournooi? Winny sloeg aan het bellen, en 
binnen de kortste keren stonden de tennisbanen weer vol! 
Was er te weinig kopij voor de ACE? Dan wist ze wel weer iemand over te halen om een leuk stukje te 
schrijven. Op deze manier zijn vele prominente Diemenaren in ons clubblad terecht gekomen.  
Als er sponsors gezocht moesten worden of advertenties voor de ACE moesten worden verkocht, dan 
wist zij op haar onnavolgbare wijze de Diemense middenstand te overtuigen van de wervingskracht 
van hun advertenties in ons clubblad. Deze dame is dus uit het juiste Public Relations hout gesneden.  
 
Winny heeft als voorzitter van de redactiecommissie ook vele stukjes geschreven voor het clubblad 
ACE en met de redactieleden vergaderd over de inhoud. Hoewel het er vaak op leek dat ze alleen 
anderen aan het werk zette voor de club, was zij ook niet bepaald beroerd om ook zelf de handen uit 
de mouwen te steken. Vele jaren heeft zij de clubbladen in ontvangst genomen van onze huisdrukker 
Jan Nagel, haar gang stond er vol mee! Eigenhandig maakte ze stickers en die (meestal met hulp van 
anderen) op de clubbladen werden geplakt en op volgorde van bezorgwijk.  
En vervolgens regelde zij de distributie met behulp van de TVDZ-leden en hun kinderen, waarbij zij 
zelf ook menig brievenbus gevuld heeft met de ACE. 
Samen met Fred Groen en de jeugdleden organiseerde Winny de jaarlijkse Grote Clubactie en op 
deze wijze werd de clubkas weer gespekt.  
Creatief was zij ook in het bedenken van allerlei “vreemde” tennistoernooien, zoals Luilaktoernooi, 
Wilde Mix, Midzomernachttoernooi, Oliebollentoernooi, Barbecue toernooi etc. Het maakte niet uit hoe 
het heette, als er maar wat lekkers bij te eten was…. Want daar houdt Winny wel van!  
Ook de gezellige redactievergaderingen die bij haar thuis werden gehouden, werden door Winny 
rijkelijk voorzien van lekkere hapjes en drankjes. 
 
Heeft Winny dan alleen maar goede eigenschappen? Voor de beleefdheid zou ik nu “Ja” moeten 
zeggen, maar velen weten wel beter… ☺  
Zo heeft Winny een haat-liefdeverhouding met haar computer. Al ontelbare keren is haar computer in 
het ongerede geraakt, geveld door een ander gevaarlijk virus, trojan horse of spyware.  
Hoe zij dit ondanks een goede virusscanner voor elkaar kreeg, is voor velen nog steeds een raadsel! 
En dan was ze vaak een paar weken niet via mail bereikbaar (met alle ellende van dien), totdat een 
leger aan kennissen, buren en andere deskundologen het probleem weer getackeld hadden. Achteraf 
gezien is het verbazingwekkend dat de ACE toch elke keer weer opnieuw op tijd uitkwam… 
 
Maar hoe het ook zij, we gaan Winny (en haar bulderende lach) zeker missen. De redactie van de 
ACE zoekt derhalve versterking om het gat wat Winny achterlaat enigszins op te vullen. Vind je het 
leuk om stukjes te schrijven voor het clubblad, meld je dan aan bij ondergetekende. 
 
Verder wens ik alle TVDZ-leden weer veel leesplezier en doe in dit jubileumjaar actief mee met al 
onze activiteiten zoals die staan aangekondigd in deze ACE, te beginnen met het introducé toernooi! 
 
Namens de redactie, Hans de Jong 
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Bijzondere TVDZ leden: Winny Gontha-Lucardie - 1 
 
TVDZ=Gezellig! 
 
Het is een mooie Zaterdagochtend in het jaar 1983. In aanbouw is het winkelcentrum van Diemen 
Zuid, er staan veel kramen, wij worden staande gehouden door Winny Gontha. Nauwelijks 
verstaanbaar door het feestgedruis, vroeg zij ons lid te worden van een nieuwe tennisclub T.V.D.Z. 
Wij waren de eerste die zij gestrikt had die dag, dat beloofde nog wat! Zij vertelde enthousiast dat 
alles nog van de grond moest komen en als er een bestuur samen gesteld was, dan zou de opening 1 
april 1984 zijn. Dat was voor Winny geen probleem, zoals wij haar kennen moest dat lukken, iedereen 
moest zijn steentje bijdragen. De eerste dag dat wij een "balletje" gingen slaan was in de sporthallen 
van Diemen (op incourante uren, zoals 8 uur ’s morgens of om half elf ’s avonds). Door al die lijnen op 
de vloer was het nauwelijks te zien of de bal nu uit of in was. Daarna gingen we tennissen op het oude 
korfbalveld naast ATVD. De lijnen moesten wij zelf uitrollen en spijkeren, en het net werd opgezet. 
Geen clubhuis, dus ook niet plassen…  
Een kopje koffie drinken? Dat kon wel, maar dat moest jezelf meenemen. Maar wel reuze gezellig!  
Winny had inmiddels meerdere leden ingeschreven en wij konden verhuizen naar het knollenveld 
achter de AGO. Daar waren 4 uitgezette banen op een ondergrond van kleibrokjes. Er stond ook een 
clubhuis met een gezellig terras en een scheidsrechterstoel. Er waren druk bezochte toernooien en 
heel veel gezelligheid, Winny was altijd aanwezig met haar gezellige babbel en haar gulle lach. 
Gerard was aanwezig vanaf dag 1 en zwaaide de scepter over de drankjes en versnaperingen, 
gezelligheid alom. Fred Groen gaf tennisles in de sporthal en had het de hele week druk. Daarna zijn 
wij verhuisd naar onze huidige plek, 6 banen met zwarte gravel, dat betekende "recreatietennis" en 
dat was het zeker. Druk op het terras en zeker 2 rondes wachten en afhangen, 6 banen verlicht, dat 
betekende ‘s avonds tennissen. Gezelligheid alom!  
Uiteindelijk mooie kunstgrasbanen gekregen en aangesloten bij de KNLTB. Ook gezellig!  
Hopelijk maken wij nog 25 jaar vol? 
 
Met sportieve groet Dolly Andries  
 

Bijzondere TVDZ leden: Winny Gontha-Lucardie - 3 
 
WIE? 
 
Wie stond aan de wieg van TVDZ? 
Is 25 jaar lang de motor van TVDZ geweest? 
Na bestuur als voorzitter, ledenadministratrice, p.r.ster en redactielid geleid  
                                                                         en TVDZ gediend te hebben 
Nu ons verlaat door verhuizing naar Haarlem. 
Yntensief altijd op zoek was naar mensen en deze enthousiast betrok bij ‘haar club’. 
 
Graag feesten organiseerde en dan 
Omstandig aanwezig was. 
Niet van de baan was te slaan in haar jongere jaren. 
Tot bij de hoogste rangen contacten 
Had om TVDZ te promoten. 
Aandacht trekken kon zij als de beste. 
 
Lachen is haar handelsmerk. 
Uitgelaten blij kan ze op haar verjaardagsfeesten zijn. 
Charme van haar bewoog menig TVDZ(st)er tot het schrijven van een stukje in de 
ACE, ‘haar lijfblad’ voor/van TVDZ. 
Reuze, onvoorstelbare grote 
Dankbaarheid van alle TVDZ(st)ers , die in de loop der jaren lid waren/zijn, voor haar 
Inzet, ongelooflijk uitzonderlijk fantastisch groot! 
Eindeloos bedankt voor jouw inspanning voor TVDZ , 
 
WINNY GONTHA-LUCARDIE.  Wim van den Haak 
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Bijzondere TVDZ leden: Winny Gontha-Lucardie - 2 
 
Een Boegbeeld 
 
Het woord boegbeeld schrijf je meestal met een kleine letter, maar voor Winny Gontha-Lucardie 
mogen we daar bij haar afscheid als actief lid van de onze vereniging rustig een hoofdletter van 
maken.  
Zij was niet alleen een van de oprichters van onze mooie club, maar heeft er mede voor gezorgd dat 
we de knollentuin van het begin konden vervangen door het tenniscomplex zoals het er nu staat.  
En wie nog op die knollentuin van vroeger heeft gewerkt, want zo mocht je het tennissen daar wel 
noemen, weet wat voor werk er allemaal verzet moest worden, voordat het nieuwe complex kon 
worden betrokken. Daarvoor nog steeds onze hartelijke dank!  
 
 

Wat me ook is bijgebleven van die begintijd, was het 
informele karakter dat mede door Winny in de vereniging 
werd geschapen.  
Moest je bij ongeveer elke tennisvereniging eerst een 
ballotagecommissie passeren, bij TVDZ hoefde dat niet! 
Dat vonden een aantal Geerdinkhoffers, zoals mijn 
vrouw en ik die moeiteloos alle ballotages aan onze 
laars konden lappen, een verfrissend geluid in de 
tenniswereld en we werden dan ook direct lid.  
Wij zijn van dat clubje trouwens de enigen die nog in 
Amsterdam wonen en dat is dan ook de enige reden 
waarom de anderen hun lidmaatschap inmiddels hebben 
opgezegd.  
 
Ook na haar bestuursperiode bleef Winny zich actief 
inzetten voor de vereniging. Ze werd voorzitter van de 
Public Relations & Redactie-Commissie ACE.  
Ook dat betekende een grote hoeveelheid organisatie 
en tijd, zoals we vooral nu merken, omdat we vanwege 
Winny’s ziekte veel kopij op het laatste moment zelf 
hebben moeten aanleveren.  
Zij zou zelf de kopij al lang van tevoren hebben 
geregeld. We gaan beslist nog een keer bij haar langs 
om te informeren hoe ze dat voor elkaar kreeg. 
 

 
Winny was een bescheiden bestuurder. Ik heb haar nooit horen opscheppen over een behaald 
resultaat. Ze bleef het liefst op de achtergrond en zorgde er zo voor dat alles zo soepel mogelijk 
verliep. Wij zouden dat tegenwoordig met een goed Engels woord een ‘facilitator’ noemen. In de 
organisatiekunde is dat beslist geen scheldwoord. Facilitators bereiken uiteindelijk meestal meer dan 
hanige bestuurders, die ook nog hun opgepropt imago kwijt moeten. 
 
Vanwege haar gezondheid en haar verhuizing naar Haarlem heeft Winny te kennen gegeven, dat ze 
haar actieve lidmaatschap wenst op te zeggen, en dat verzoek willigen we als bestuur met alle egards 
graag in. Maar gelukkig is ze ook erelid en dat blijft zo, waar ze ook woont. 
  
Winny, we wensen je namens TVDZ het allerbeste en hopen dat je het uitstekend naar je zin zult 
hebben in je nieuwe woonomgeving in Haarlem. 
 
Godfried van den Wittenboer 
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Gehoord, Gezien, Gelezen, Gedacht…. 
 
Geboren! 

Piet en Elly van den Pangaard zijn Opa en 
Oma geworden! 
 
Hun dochter Claudia en haar man Ron 
Lindhoudt zijn ouders geworden van een 
prachtige zoon, met de naam: Tristan. 
Hij is geboren op 13 februari 2009, zijn 
gewicht 3450 gram.  
 
Wil je de ouders feliciteren? 
Fregat 211 
1113 EG Diemen 
 
 

Ziekenboeg 
Emilio Ortega-Huerta heeft onlangs een knieoperatie ondergaan, naar na 72 uur na de operatie kwam 
hij al weer aanlopen bij TVDZ (weliswaar met een kruk). Enkele dagen later liep hij al weer rond 
zonder kruk, dus zijn revalidatie gaat voorspoedig en hij hoop weer snel op de baan te kunnen 
bewegen. Ook Koos van Raalte is nog steeds aan het revalideren van zijn heupoperatie. Maar hij 
loopt momenteel steeds beter, maar nog wel met één kruk! Hij hoopt binnenkort weer op de baan te 
staan (maar of ie dan kan lopen?)  
Sylvia Sierhuis heeft weer een kijkoperatie (operatie numero 5) ondergaan. De chirurg wil zien 
hoeveel schade de bacterie heeft aangericht in haar knie en dan volgt een nieuwe operatie om de knie 
eindelijk te herstellen en hopelijk dartelt Sylvia volgend jaar weer over de tennisbaan. 
Wij wensen Emilio, Koos en Sylvia vanaf deze plek veel sterkte toe met hun herstel! 
 
Geen Digitale ACE ontvangen? 
De mensen die nog geen digitale ACE hebben ontvangen en wel in het bezit zijn van een E-mail adres 
worden verzocht om het E-mail adres zo spoedig mogelijk bij de ledenadministratie bekend te maken. 
Digitale verspreiding zorgt voor kostenbesparing voor de club, en nog belangrijker: U hebt de ACE 
eerder in huis! Als er andere wijzigingen in uw persoonlijke gegevens zijn (bijv. Adreswijziging door 
verhuizing) dan is de TVDZ ledenadministratie daar ook reuze benieuwd naar zodat ons ledenbestand 
zo schoon mogelijk blijft. 
 
Geen hoge hakken op de baan! 
Helaas worden er op de lesbaan nog regelmatig dames met hoge hakken gesignaleerd. Hierbij dus 
een oproep aan alle moeders die hun kinderen naar tennisles begeleiden: als u de baan opgaat dan 
alleen op tennisschoenen. Bent u toch op hoge hakken: dan op kousenvoeten de baan betreden.  
Hoge hakken vernielen het kunstgras! 
 
Hondenpoep op de jeu de boules baan? 
De laatste tijd hebben wij helaas moeten vaststellen dat onze jeu de boules baan een zeer geliefde 
uitlaatplek blijkt te zijn voor honden. Het zal duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling kan zijn, wij 
verzoeken daarom alle hondeneigenaren dringend om hun geliefde huisdieren bij het betreden van 
ons tennispark aan te lijnen en hen tijdig elders uit te laten. En mocht uw hond toch iets achterlaten, 
ruim het dan zelf op en laat het niet liggen voor de groundsman. En uiteraard mogen er geen honden 
op de tennisbaan! 
 
Kredietcrisis en geen werk? 
TVDZ heeft momenteel 4 vacatures voor vrijwilligers die zich voor de club willen inzetten:  
1. Bestuurslid (PR en Sponsoring), 2. redacteur voor het clubblad ACE, 3. commissielid 
Toernooicommissie (organiseren van toernooien) en 4. commissielid Technische commissie (handig 
persoon voor onderhoud clubgebouw en tennispark. Meldt je aan! 
 
Nog meer gehoord, gelezen, gezien, gedacht? Laat het ons maar weten.  
Mail naar: aceredactie@tvdz.nl
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TVDZ 25 jaar – Een Fotoimpressie 
 
 
Een kleine greep uit het fotoalbum van TVDZ van Winny Gontha en Hans de Jong van de afgelopen 
25 jaar. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
1. Linksboven:  De oprichtingsvergadering in 1984 
2. Rechtsboven:  De TVDZ banen in 1986 
3. Linksmidden:  De verhuizing van het clubgebouw in 1989 
4. Rechtsmidden:  Toernooi met verkleedpartijen 
5. Linksonder: Een lollige boel bij het Survivorsveld in 1987 
6. Rechtsonder: Opening van het nieuwe clubgebouw in1994 door Burgemeester de Hon 
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TVDZ 25 jaar – Een Fotoimpressie (vervolg) 
 
 

  
 

  
 

  
 
 

7. Linksboven:  De oude grijze “tennisgroen” banen van TVDZ in april 2003  
8. Rechtsboven:  Het clubhuis in april 2003 
9. Linksmidden:  Aanleg nieuw tennispark 2004 
10. Rechtsmidden: Aanleg van de nieuwe kunstgrasbanen in 2004 
11. Linksonder: Het 20 jarig bestaan van TVDZ werd gevierd met “champagne” en ballonnen 
12. Rechtsonder: Karaoke voor de jeugd bij het 20 jarig bestaan. 

 15 



 

Uit de oude doos: Hoe gaat het nu met …..? 
 
Een stukje historie uit "de goede oude tijd" 
ACE, 11e jaargang nr.3, Herfst editie, september 1996 
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Naschrift redactie: 
Theo Weterings is voormalig penningmeester van TVDZ, en thans burgemeester van 
Haarlemmermeer. Theo Weterings kwam recentelijk vaak op de televisie in verband met de 
vliegtuigcrash van Turkish Airlines nabij Schiphol. 
 
 

Nieuwjaarsreceptie TVDZ 
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Winter op de tennisbaan – Godfried van den Wittenboer 
 
Het is niet te geloven hoeveel mensen in de winter enthousiast door blijven tennissen op de banen 
van TVDZ. Uiteraard waait het wel eens hard en komen ballen bij de zijlijn terecht, die in werkelijkheid 
voor het midden waren bedoeld, maar dat is goed voor de conditie van de tegenstander.  
Voorts staat de zon in de winter hinderlijk laag als zij schijnt, zodat er soms zelfs besloten wordt om 
slechts met de zon mee te serveren. Maar daar staat dan weer tegenover, dat het op zulke momenten 
goed toeven is op het terras.  

Vanzelfsprekend kan het ook 
koud zijn. Hoed je maar als 
een snerpende noordenwind 
door merg en been snijdt, of 
een barre oostenwind dat 
nog eens dunnetjes over 
doet.  
Toch blijven ze spelen: de 
dapperen. Ze lopen en 
slaan, dat het een lust is. 
Forehands, 
backhandreturnslagen, 
volleys, smashes. De ballen 
vliegen je om de oren. 
 
 

De kou lijkt nauwelijks gevoeld te worden in de strijd om de bal. Ja, ja! Dat lijkt inderdaad zo! Maar 
niets is minder waar voor diegene, die zojuist in het bestuur is gekozen. Niets is erger om in de 
snijdende koude wind op de baan te staan, terwijl je tegenstanders schijnen te hebben afgesproken: 
“Geen bal op de Secretaris”, want dat is hun lievelingsnaam voor mij sinds een paar maanden. Maar 
om heel eerlijk te zijn gaven ze me daarvoor ook al nooit een bal, waar ik echt iets mee kon. En ik 
maar wachten op een bal en maar kou vatten, en maar snotteren, en als ik dan maar eens iets ga 
doen om het niet te koud te krijgen, dan roept mijn maat ook nog: “Je staat op mijn helft!” Kouvatten 
doe je toch niet voor de lol? Zeg nou zelf! 
 
Maar het had erger gekund, sta ik daar te mijmeren. Veronderstel namelijk eens dat alle ondergrondse 
leidingen van de verwarmingsketel in het clubhuis nu eens werkelijk verrot waren geweest, dan 
hadden we binnen ook al in de kou gezeten en hadden we een koude douche mogen nemen als 
toetje. Want anders dan sommige onderkomens op Antarctica is ons clubhuis nog niet geheel 
milieuneutraal gebouwd. Maar gelukkig werd dit malheur kundig verholpen door Wim en Theo en 
wordt over een definitieve oplossing nagedacht.  
Het had nog erger gekund, fantaseer ik dan. Als de paar tegels in de kantine, die deze winter 
spontaan omhoogkwamen, niet de enige waren geweest, maar ze allemaal los waren komen liggen. 
Dan hadden we niet eens meer de kantine in gekund, en hadden we buiten ons tussendoortje kunnen 
nuttigen in de snerpende kou. Ik zag dat al helemaal voor me, al de fervente tennissers maar 
proberen hun bevroren bananen naar binnen te werken; nog een geluk dat alcohol gemakkelijk tegen 
een stootje Hollandse vrieskou kan. Ook in dit geval viel de werkelijke schade reuze mee en is deze 
ten koste van een aantal stoflongen keurig door Theo hersteld. Je ziet er niets meer van.  
 
Het allerergste, bedenk ik dan, moet het echter zijn om met zijn allen in een fraai winterzonnetje naar 
de baan gekomen te zijn, om daar te horen te krijgen dat de banen door de gemeente zijn afgekeurd, 
omdat er nog vorst in de grond zit. Wat een gruwel, moet dat zijn. Toch zul je moeten buigen voor de 
overmacht van de natuur, realiseer ik mij dan. Beter een keer niet gespeeld, dan een dure baan 
verprutst. En terwijl ik dat denk, krijg ik eindelijk eens een bal aangespeeld, die ik uiteraard verpruts 
omdat ik weer eens sta te suffen. En ik maar niet snappen, waarom er nooit een bal op me wordt 
gespeeld….. 
 
Godfried van den Wittenboer 
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KNLTB Zomer Competitie 2009 
 
De KNLTB zomercompetitie begint op 11 april. 
In de activiteitenkalender van TVDZ zijn alle wedstrijden die thuis gespeeld moeten worden vermeld. 
 
Voor de teamleiders is er een Competitiepakket samengesteld met een voorjaarscompetitieboek en 
de benodigde wedstrijdformulieren voor alle thuiswedstrijden, tevens ontvangt de teamleider alle sets 
met ballen voor alle thuiswedstrijden. 
 
De inschrijfkosten voor het competitieteam en de ballen worden door de teamleiders in zijn geheel aan 
de penningmeester overgemaakt op de Rabobankrekening van TVDZ. 
De teamleiders ontvangen ieder een apart E-mail bericht met een gespecificeerd overzicht van de 
kosten. 
De teamleider berekent de kosten door naar de overige teamleden. 
 
De teamleiders worden geautoriseerd om de uitslagen van de wedstrijden die thuis gespeeld worden 
in te voeren via de website mijnknltb. 
 
Wanneer je nog geen toegang hebt tot mijnknltb dan is deze eenvoudig aan te maken met je KNLTB 
pasje via www.knltb.nl. Het bondsnummer is je inlognaam. 
 
Chris Heuckeroth - Verenigingscompetitieleider VCL 
 
 

Foto’s uit de oude doos…… Raadsel – In welk jaar was dit? 
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SMASHJE – JEUGD 
 
De jeugdcommissie (je weet wel: Fred Groen, Janny de Boer, Donna Reesman en Ruben Smit) 
hebben voor 2009 een leuk programma opgesteld voor alle jeugdleden. 
 
Wat dacht je van? 
- introducé toernooi op 29 maart 
- vriendjes en vriendinnetjes toernooi op 5 april 
- moederdagtoernooi op 10 mei 
- beachtoernooi op 14 juni 
- jubileumtoernooi op 20 juni 
- ouder-kind toernooi op 23 augustus 
 
……en nog veel meer leuke activiteiten, maar daar verklappen we nog niks van, anders is het geen 
verrassing meer! 
 
Dus zet deze dagen alvast in je agenda / madiwodo en vertel het je ouders dat je daar naar toe wilt, 
dan kunnen ze daar alvast rekening mee houden…☺ 
 
Groetjes van de Jeugdcommissie 
 
 

Ingezonden: “Je kind op tennis” – Frits Abrahams 
 
Tips voor tennisouders…..met een knipoog…☺ 
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TVDZ Activiteitenkalender 2009 
 
 

Activiteitenkalender 2009     
       
Datum Dag Evenement   Tijd Organisatie 
       
Maart       

1-3-2009 zondag  wintercompetitie 6e ronde  10.00 uur TC 
15-3-2009 zondag  wintercompetitie 7e ronde  10.00 uur TC 
29-3-2009 zondag Introductie toernooi  13.00 uur TC/JC/AC 

April       
5-4-2009 zondag vriend en vriendinnetjes toernooi 10.00 uur JC 

11-4-2009 zaterdag zomercompetitie 1e ronde   TC/JC 
  jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (8522)   8.30 uur  
  Heren Diemen Zuid 1(9107)  10.00 uur  
  heren dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (5102) 12.00 uur  

18-4-2009 zaterdag zomercompetitie 2e ronde   TC/JC 
  heren Diemen Zuid 2 (9113)  10.00 uur  

  
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 
(5002) 12.00 uur  

19-4-2009 zondag wildemix toernooi  12.00 uur TC 
25-4-2009 zaterdag zomercompetitie 3e ronde   TC/JC 

  jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (8522)   8.30 uur  
  heren dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (5102) 10.00 uur  
  Heren Diemen Zuid 1(9107)  12.00 uur  
Mei       

2-5-2009 zaterdag zomercompetitie 4e ronde   TC/JC 

  
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 
(5002) 10.00 uur  

  heren Diemen Zuid 2 (9113)  12.00 uur  
9-5-2009 zaterdag zomercompetitie 5e ronde   TC/JC 

  jongens t/m 17 jaar Diemen Zuid 1 (8522)   8.30 uur  
  heren dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (5102) 10.00 uur  

  
Gemengd Dubbel 35+ Diemen Zuid 1 
(5002) 12.00 uur  

10-5-2009 zondag jeugd Moederdag toernooi   10.00 uur JC 
16-5-2009 zaterdag zomercompetitie 6e ronde   TC/JC 

  heren Diemen Zuid 2 (9113)  10.00 uur  
  Heren Diemen Zuid 1(9107)  12.00 uur  

17-5-2009 zondag 
dubbeltoernooi vaste 
partner  11.00 uur TC 

21-5-2009 donderdag inhaaldag zomercompetitie    
23-5-2009 zaterdag Knltb zomercompetitie 7e ronde  TC/JC 

  Heren Diemen Zuid 1(9107)  10.00 uur  
  heren dubbel 35+ Diemen Zuid 1 (5102) 12.00 uur  

31-5-2009 zondag Uitwisselingstoernooi  11.00 uur TC 
Juni       

14-6-2009 zondag jeugd beachtoernooi  10.00 uur JC 
20-6-2009 zaterdag midzomernacht  11.00 uur TC/JC/AC 

  jubileum mix toernooi    
Juli       
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Augustus       
23-8-2009 zondag ouder kind toernooi  10.00 uur JC 
29-8-2009 zaterdag Start Clubkampioenschappen    

September       
13-9-2009 zondag finale clubkampioenschappen  11.00 uur  
19-9-2009 zaterdag Knltb najaarscompetitie senioren 10.00 uur TC 
20-9-2009 zondag Knltb najaarscompetitie jeugd 9.30 uur JC 

  glitter glamour toernooi  10.00 uur JC 
26-9-2009 zaterdag Knltb najaarscompetitie senioren 10.00 uur TC 
27-9-2009 zondag Knltb najaarscompetitie jeugd 9.30 uur JC 

Oktober       
3-10-2009 zaterdag Knltb najaarscompetitie senioren 10.00 uur TC 
4-10-2009 zondag Knltb najaarscompetitie jeugd 9.30 uur JC 

  dubbeltoernooi ??  12.00 uur TC 
10-10-2009 zaterdag Knltb najaarscompetitie senioren 10.00 uur TC 
11-10-2009 zondag Knltb najaarscompetitie jeugd 9.30 uur JC 
17-10-2009 zaterdag Knltb najaarscompetitie senioren 10.00 uur TC 
18-10-2009 zondag Knltb najaarscompetitie jeugd 9.30 uur JC 
25-10-2009 zondag oliebollentoernooi  13.00 uur AC 
31-10-2009 zaterdag Haloween toernooi  16.00 uur JC 

November       
  wintercompetitie  n.n.b TC 
December       
  wintercompetitie  n.n.b TC 
 
 
NB. Data & tijden onder voorbehoud.  
Kijk voor de laatste gegevens op internet: WWW.TVDZ.NL  
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Tennislessen TVDZ 2009  
 
TVDZ bied aan de leden de mogelijkheid tennislessen te volgen op ons tennispark bij 2 professionele 
tennisleraren, t.w. Fred Groen en Roderik Bratianu. Beiden zijn ervaren zelfstandig werkende 
tennisleraren. Op deze pagina vindt u de nadere gegevens over de tennislessen, de prijzen, 
telefoonnummers etc. 
 
Het zomerseizoen loopt van 1 april tot 30 september. In deze periode gelden de volgende tarieven: 
* 18 groepslessen met 4 personen € 153,- p.p. 
* 18 groepslessen met 3 personen € 204,- p.p. 
* 18 groepslessen met 2 personen € 306,- p.p. 
* 18 groepslessen met 6 kinderen (niveau 0, t/m 10 jaar) € 102,- p.p.  
 
N.B. Deze 18 lessen worden gegeven tussen 1 april en 30 september met een tussenpauze i.v.m. de 
zomervakantie.  
In de zomervakantie bestaan er lesmogelijkheden voor de andere leden die niet ingeschreven zijn 
voor de serie van 18 lessen. Dit in gezamenlijke overleg met de tennisleraren.  
 
LESDAGEN 
Maandag - gehele dag Fred Groen. 
Dinsdag - gehele dag Roderik Bratianu 
Woensdag - gehele dag Roderik Bratianu 
Donderdag - gehele dag Fred Groen 
Vrijdag - gehele dag Roderik Bratianu 
Zaterdag - gehele dag Fred Groen. 
 
LESVOORWAARDEN 
- Er worden geen lessen gegeven op de volgende dagen / perioden: Pasen (13-4) en Pinksteren (1-6), 
in de meivakantie (25-4 t/m 5-5) en zomervakantie (4-7 t/m 16-8); 
- Het lesgeld dient bij de eerste les volledig te worden voldaan; 
- Een lesuur duurt 50 minuten; 
- De lesnemer moet lid zijn van TVDZ; 
- Groepslessen gaan bij afzeggen van de gehele of een gedeelte van de groep, altijd door. 
De afzeggers hebben geen recht op inhalen of vergoeding van de gemiste les; 
- Indien lessen uitvallen door weersomstandigheden of de conditie van de baan, wordt de eerste les 
niet ingehaald, de tweede wel, de derde niet, de vierde wel, etc, tot maximaal 6 lessen; 
- De trainer is degene die bepaald of de les door kan gaan of niet; 
 
INSCHRIJVEN 
Voor Tennislessen aanmelden via e-mail: tennislessen@tvdz.nl 
Dus uitsluitend via de Ledenadministratie van TVDZ. Inschrijfformulieren voor tennislessen zijn 
verkrijgbaar in het clubhuis, of op de website te downloaden.  
Inschrijfformulieren deponeren in de brievenbus in het clubhuis (of per e-mail), waarna check 
plaatsvindt met ledenadministratie of het betreffende aanmelder wel lid is.  
Men dient voorkeursdagen voor les in te vullen, op basis van voorkeur wordt men aan trainer 
toegewezen. 
 
TENNISLERAREN: 
Fred Groen - fred-groen@planet.nl  Roderik Bratianu - ro.bratianu@gmail.com
Mobiel Tel: (06) 55824186  Mobiel Tel: (06) 42527372 
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Theater de Omval 
 
Theater de Omval – Ouddiemerlaan 104 – 1111 HL Diemen - Tel./ fax.: (020) 600 18 97 
 

FILM:  ELKE DONDERDAGAVOND OM 20.00 UUR.  
Elke maand geven wij een filmkrant uit met informatie over de 
geprogrammeerde films. U vindt deze bij De Omval en bij de 
bibliotheek. Tevens staat de programmering in de Filmkrant, de 
Uitkrant, Het Parool en de Diemer Courant.  
(On-line reserveren mogelijk), e-mail: info@theaterdeomval.nl
 
 
 

 
Theater de Omval – programma 2009: Zie: http://www.theaterdeomval.nl  
 
weekdag datum tijd groep-titel categorie 

vrijdag 6-mrt 20:30 Van Houts & De Ket - Achterlijker dan dwars cabaret - try out 
zondag 8-mrt 14:00 Virga Lipman -Wat is de Zee toch Groot jeugd 4+ 
vrijdag 13-mrt 20:30 Wivineke van Groningen & Debby Petter - Hexen (reprise) toneel 

zaterdag 14-mrt 20:30 Ivo de Wijs & Pieter Nieuwint - Literair varié2 
muzikaal 
cabaret 

zaterdag 21-mrt 20:30 Onno Innemee - Wie heeft Onno Innemee vermoord? cabaret 
zondag 22-mrt 14:00 Cees Brandt & De Brandstichting - Klokken jeugd 3+ 

zaterdag 28-mrt 20:30 
Maureen Teeuwen & Sylvia Holstijn - Killing the Blues 
Brothers muziektheater 

vrijdag 3-apr 20:30 Ter Bescherming van de Jeugd - Het beste van… cabaret 
zondag 5-apr 14:00 Wiersma & Smeets - Roodkapje Strikes Back jeugd 4+ 
vrijdag 17-apr 20:30 Bas Marée & Johan Hoogeboom - 3/4 Bas! kleinkunst 

zondag 19-apr 11:00 Ageeth de Haan - Vlinder 
muziektheater 
2+ 

vrijdag 24-apr 20:30 Middelbare Meiden - In de Steigers (reprise) 
muzikaal 
cabaret 

zondag 26-apr 20:30 Pieter Derks - Waan cabaret/muziek 
vrijdag 1-mei 20:30 Roué Verveer - Voorwaardelijk Vrij (reprise) cabaret 

zaterdag 2-mei 20:30 Leoni Jansen - Second Wind muziek 
zondag 3-mei 14:00 Het Woeste Woud - Repelsteeltje jeugd 6+ 

zaterdag 9-mei 20:30 Luider & Van Donselaar - Klittenband cabaret 
zondag 10-mei 14:00 Teatro Munganga - Mama Pia jeugd 4+ 

woensdag 13-mei 20:30 Hetty Heyting - Gewoon Lekker 
muzikaal 
cabaret 

zondag 17-mei 14:00 Diemer Harmonie - Lenteconcert muziek 
dinsdag 19-mei 20:30 Dolf Jansen - Altijd Verder cabaret - try out 
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